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ELABORACIÓ

Partim els peus pel mig i els rentem bé. Els posem en una cassola amb aigua, 
una ceba, la pastanaga, la fulla de llorer, la cabeça d’alls i una mica de sal. Ho 
posem al foc fins que els peus siguin cuits. Tot seguit rentem els cargols, els 
posem al foc fins que bullin i els escorrem. Un cop cuits els peus, els traiem 
de la cassola, els escorrem i els eixuguem; després els enfarinem i els fregim 
amb oli. Fem un sofregit amb l’altra ceba i les tomates, hi posem els peus 
al damunt i ho cobrim amb el brou que ha restat de bullir-los. Més tard hi 
afegim els cargols i el bitxo i ho deixem coure uns 20 minuts. És moda fer 
tot això amb una cassola de terrissa, però serveix una cassola de qualsevol 
tipus; el que compta és la mà del cuiner o la cuinera. Fem una picada amb 
2 grans d’all, les ametlles, el julivert i el pa torrat i ho aboquem pel cim de 
la cassola, es posa el foc fluix i es deixa coure només uns 5 minuts. Quan 
estigui a punt, ho servirem ben calent.                      

Que vagi de gust!

PEUS DE PORC AMB CARGOLS
INGREDIENTS PER A 6 PERSONES

> 6 peus de porc
> 120 cargols
> 1 fulla de llorer
> 1 cabeça d’alls
> 2 cebes
> 2 tomates madures 
> 1 pastanaga
> 1 bitxo
> sal, pebre i oli
           
PER A FER LA PICADA

> una mica de julivert
> 2 grans d’all
> 8 o 10 ametlles torrades
2 torradetes petites

ELABORACIÓ

Salpebrem les galtes. En una cassola, fonem la mantega de porc i fem 
escalfar-hi l’oli d’oliva. Rostim les galtes i, quan tinguin color, hi afegim el 
conyac i el deixem reduir. Afegim la ceba a la cassola i, un cop ofegada, hi 
afegim la resta de les verdures: les pastanagues, l’api, el llorer, la farigola i 
el porro. Ho deixem reduir una mica i ho cobrim d’aigua, deixant que faci 
xup-xup una horeta. A l’últim moment hi posem les mongetes i, un cop 
calentes, ho servim.

Bon profit!

GALTES DE PORC ROSTIDESINGREDIENTS

> 10 galtes de porc
> 1 copa de conyac
> fulles de llorer i farigola
> 1 branca d’api
> 2 cabeces d’all pelades
> 50 g de greix de porc
> 1/4 l d’oli d’oliva
> 1/2 kg de pastanagues tallades
     a rodanxes
> 2 porros tallats a rodanxes
> 3 cebes tallades en juliana
> 1/2 kg de mongetes seques cuites
> sal i pebre
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